
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

توبكنعلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

11a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 477  )  ( 154  ) 

 :- تايوتحملا  

هللاب1- اورفكو  لطابلاب  اونماء  نيذـلا  ضرألاو و  تاومـسلا  يف  ام  ملعي  اديهـش  مكنيبو  ينيب  هللاب  ىفك  لـق  ىلاـعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نورساخلا مه  كئآلوأ 

ةلئسألا2-
.؟3- ةيعمس ةءارق  يه  نكل  فحصملا  ةءارق  فلاخت  ةءارقب  أرقي  نم  مكح  ام 
-4 << نولطبملا باترال  اذإ  كنيميب  هطخت  باتك و ال  نم  هلبق  نم  اولتت  تنك  امو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا5-
-6 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
-7 . ةلئسألا
-8 << نوملاظلا الإ  آنتايائب  دحجي  ام  ملعلا و  اوتوأ  نيذلا  رودص  يف  تانيب  تاياء  وه  لب  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-9 << نيبم ريذن  انأ  آمنإ  هللا و  دنع  تايألا  امنإ  لق  هبر  نم  تياء  هيلع  لزنأ  آلول  اولاقو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

ةلئسألا10-
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 8ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  100ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  4جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 113نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
113

سمألا راوز 
605
راوزلا يلامجإ 

6847542

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
23

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
5207
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
14
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
8

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

ةشقانملا11-

11b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 428  )  ( 122  ) 

 :- تايوتحملا  

هللاب1- اورفكو  لطابلاب  اونماء  نيذـلا  ضرألاو و  تاومـسلا  يف  ام  ملعي  اديهـش  مكنيبو  ينيب  هللاب  ىفك  لـق  ىلاـعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نورساخلا مه  كئآلوأ 

-2 << نورعشي مهو ال  ةتغب  مهنيتأيلو  باذعلا  مهءآجل  ىمسم  لجأ  آلولو  باذعلاب  كنولجعتسيو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
-4 << . نورعشي مهو ال  ةتغب  مهنيتأيلو  باذعلا  مهءآجل  ىمسم  لجأ  آلولو  باذعلاب  كنولجعتسيو  ةيآلا << :  ريسفت  ىلإ  ةدوع 
-5 << نيرفاكلاب ةطيحمل  منهج  نإ  باذعلاب و  كنولجعتسي  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 << نولمعت متنك  ام  اوقوذ  لوقيو  مهلجرأ  تحت  نم  مهقوف و  نم  باذعلا  مهاشغي  موي  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا7-
الإ8- آنتايائب  دـحجي  امو  نمؤي  نم  ءآلؤه  نمو  هب  نونمؤي  باتكلا  مهاـنيتاء  نيذـلاف  باـتكلا  كـيلإ  آـنلزنأ  كلذـكو  ىلاـعت <<:  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 

 << نورفاكلا

12a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 467  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نونمؤي موقل  ىركذو  ةمحرل  كلذ  يف  نإ  مهيلع  ىلتي  باتكلا  كيلع  انلزنأ  آنأ  مهفكي  ملوأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
مه2- كئآلوأ  هللاب  اورفكو  لطابلاب  اونماء  نيذلا  ضرألاو و  تاومـسلا  يف  ام  ملعي  اديهـش  مكنيبو  ينيب  هللاب  ىفك  لق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

 << نورساخلا
-3 << نورعشي مهو ال  ةتغب  مهنيتأيلو  باذعلا  مهءآجل  ىمسم  لجأ  آلولو  باذعلاب  كنولجعتسيو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 . ةلئسألا
؟.5- رايتخا مهل  نأ  نولمعت >>  متنك  ام  اوقوذ  ىلاعت << :  هلوق  ىنعم  له 
.؟ 6- ةفدص ةملكب  ريبعتلا  مكح  ام 
.؟ 7- هجورخ برق  لاجدلا  حيسملا  نأ  لاقي  نأ  حصي  له 
.؟8- ىلاعت هلل  لدعلا  تابثإ  ةقباسلا  ةيآلا  يف  له 
-9 << نورساخلا مه  كئآلوأ  هللاب  اورفكو  لطابلاب  اونماء  نيذلا  ىلاعت << :  هلوق  يف  لخاد  قح  لطابلا  نأ  دقتعا  نم  له 

-10 . ةلئسألا
.؟11- رافكلا نيناوق  ىلإ  مكاحتي  نم  مكح  ام 
.؟12- ءاضقلا يف  لمعلا  مكح  ام 
-13 << نولمعت متنك  ام  اوقوذ  لوقيو  مهلجرأ  تحت  نمو  مهقوف  نم  باذعلا  مهاشغي  موي  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

5252

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 13ريغ 
1ابوروأ
2تارامإلا
2ليزاربلا

3نيصلا
6ايناملأ

1كرامنادلا
4رئازجلا

4رصم
2اسنرف

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ايلاطيا
2تيوكلا

1ايبيل
7برغملا

9ادنلوه
8ايسور

14ةيدوعسلا

-13 << نولمعت متنك  ام  اوقوذ  لوقيو  مهلجرأ  تحت  نمو  مهقوف  نم  باذعلا  مهاشغي  موي  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 

12b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 470  )  ( 139  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- توصو فرحب  هللا  مالك  نأ  ةعامجلاو  ةنسلا  لهأ  لوق  ليلد  ام 
-2 << نودبعاف يايإف  ةعساو  يضرأ  نإ  اونماء  نيذلا  يدابعاي  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نوعجرت انيلإ  مث  توملا  ةقئاذ  سفن  لك  ىلاعت <<:  هللا  لاق 
نيلماعلا4- رجأ  معن  اهيف  نيدـلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  افرغ  ةـنجلا  نم  مهنئوبنل  تاحلاصلا  اولمع  اونماء و  نيذـلا  و  ىلاعت << :  هللا  لاـق 

<<
.؟5- ءامسألا الإ  ايندلا  يف  امم  ةنجلا  يف  امم  سيل  سابع  نبا  لوق  ليلد  وه  ام 

13a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 474  )  ( 183  ) 

 :- تايوتحملا  

رجأ1- معن  اهيف  نيدـلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  افرغ  ةـنجلا  نم  مهنئوبنل  تاحلاصلا  اولمع  اونماء و  نيذـلا  و  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نيلماعلا

ةلئسألا2-
-3 << نولمعت متنك  ام  اوقوذ  لوقيو  مهلجرأ  تحت  نمو  مهقوف  نم  باذعلا  مهاشغي  موي  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-4 << نودبعاف يايإف  ةعساو  يضرأ  نإ  اونماء  نيذلا  يدابعاي  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا5-
.؟6- مهيف وه  نم  عم  هيف  ميقيل  رفكلا  دلب  ىلإ  يشمي  نم  مكح  فلتخي  له 
.؟7- رفكلا دالب  ىلإ  رفاسي  نم  مكح  ام 
.؟8- ةوعدلل رفكلا  دالب  ىلإ  بهذي  نم  مكح  ام 
.؟9- رفكلا راد  دحو  مالسإلا  راد  دح  ام 

.؟10- رفاكلا مكاحلا  ةلازإ  بجي  ىتم 
.؟11- رافكلا ىلع  راكنإلا  نيدلا  راهظإ  نم  له 
.؟12- رافكلا تالاوم  نوكت  فيك 
-13 << نوعجرت انيلإ  مث  توملا  ةقئاذ  سفن  لك  ىلاعت <<:  هلوق  دئاوف 
نيلماعلا14- رجأ  معن  اهيف  نيدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  افرغ  ةنجلا  نم  مهنئوبنل  تاحلاصلا  اولمع  اونماء و  نيذـلا  و  ىلاعت << :  هلوق  دـئاوف 

<<
.؟"15- ةنسح ةنس  مالسالا  يف  نس  نم   :" ثيدحلا هيجوت  ام 
.؟16- نآلا ةدوجوم  ةنجلا  نأ  ىلع  لدت  ةيآلا  له 
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14ةيدوعسلا
1سنوت
31اكيرمأ

ًايلاح 113نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2002997

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103484032

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458133

راوزلا لجس 
105040

ةيمقرلا ةبتكملا 
723523

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108219600

13b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 467  )  ( 166  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نولكوتي مهبر  ىلعو  اوربص  نيذلا  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا2-
.؟3- الكومو اليكو  نوكي  ىلاعت  هللا  له 
؟.4- هللا لكوأ  لوقن  نأ  حصي  له 
-5 << ميلعلا عيمسلا  وه  مكايإ و  اهقزري و  هللا  اهقزر  لمحت  ةبآد ال  نم  نيأك  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
؟ 6- حيحص اذه  له  هرخدت  ال  اهقزر "  لمحت  ال  ىلاعت "  هلوق  ىنعم  لوقي  نورسفملا  ضعب 
.؟7- لجو زع  هللا  ريدقت  مومع  يف  لخدت  ضرألا  باود  كلذك  له 
.؟8- ضرألا باود  توملا  كلم  يتأي  كلذك  له 
-9 << . ميلعلا عيمسلا  وه  مكايإ و  اهقزري و  هللا   :>> ةيآلا ريسفت  ةمتت 

-10 << نوكفؤي ىنأف  هللا  نلوقيل  رمقلاو  سمشلا  رخس  ضرألا و  تاومسلا و  قلخ  نم  مهتلأس  نئلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

14a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 430  )  ( 146  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوكفؤي ىنأف  هللا  نلوقيل  رمقلاو  سمشلا  رخس  ضرألا و  تاومسلا و  قلخ  نم  مهتلأس  نئلو  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << ريدق ئيش  لكب  هللا  نإ  هل  ردقيو  هدابع  نم  ءاشي  نمل  قزرلا  طسبي  هللا  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت 
قيلعتو3- رفكلا  دالب  ىلإ  رفـسلا  ةلأسم  لوح  ىلاعت  هللا  مهمحر  باهولا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  نب  ناميلـس  خيـشلا  ريـسفت  نم  ةءارق 

 . ىلاعت هللا  همحر  خيشلا 

14b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 481  )  ( 138  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . رفكلا دالب  ىلإ  رفسلا  ةلأسم  لوح  ىلاعت  هللا  مهمحر  باهولا  دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نب  ناميلس  خيشلا  ريسفت  نم  ةءارقلا  ةمتت 
-2 . رفكلا دالب  ىلإ  رفسلا  مكح  يف  ىلاعت  هللا  همحر  زاب  نب  زيزعلا  دبع  خيشلل  ىوتف 
-3 << نولكوتي مهبر  ىلعو  اوربص  نيذلا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << ميلعلا عيمسلا  وهو  مكايإ  اهقزري و  هللا  اهقزر  لمحت  ةبآد ال  نم  نيأك  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نوكفؤي ىنأف  هللا  نلوقيل  رمقلاو  سمشلا  رخس  ضرألا و  تاومسلا و  قلخ  نم  مهتلأس  نئلو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
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-6 << ريدق ئيش  لكب  هللا  نإ  هل  ردقيو  هدابع  نم  ءاشي  نمل  قزرلا  طسبي  هللا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
مهرثكأ ال7- لب  هلل  دـمحلا  لق  هللا  نلوقيل  اهتوم  دـعب  نم  ضرـألا  هب  اـيحأف  ءآـم  ءآمـسلا  نم  لزن  نم  مهتلأـس  نئلو  ىلاـعت << :  هللا  لاـق 

 << نولقعي

15a- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 424  )  ( 122  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوملعي اوناك  ول  ناويحلا  يهل  ةرخألا  رادلا  نإو  بعلو  وهل  الإ  آيندلا  ةايحلا  هذه  امو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 << نوكرشي مه  اذإ  ربلا  ىلإ  مهاجن  املف  نيدلا  هل  نيصلخم  هللا  اوعد  كلفلا  يف  اوبكر  اذإف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-3 << نوملعي فوسف  اوعتمتيلو  مهانيتاء  آمب  اورفكيل  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نورفكي هللا  ةمعنبو  نونمؤي  لطابلابفأ  مهلوح  نم  سانلا  فطختيو  انماء  امرح  انلعج  انأ  اوري  ملوأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
مهرثكأ ال5- لب  هلل  دـمحلا  لق  هللا  نلوقيل  اهتوم  دـعب  نم  ضرألا  هب  ايحأف  ءآم  ءآمـسلا  نم  لزن  نم  مهتلأـس  نئلو  ىلاـعت << :  هلوق  دـئاوف 

 << نولقعي
-6 << نوملعي اوناك  ول  ناويحلا  يهل  ةرخألا  رادلا  نإو  بعلو  وهل  الإ  آيندلا  ةايحلا  هذه  امو  ىلاعت << :  هللا  دئاوف 

15b- توبكنعلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 446  )  ( 122  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوملعي اوناك  ول  ناويحلا  يهل  ةرخألا  رادلا  نإو  بعلو  وهل  الإ  آيندلا  ةايحلا  هذه  امو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  ةمتت 
-2 << نوكرشي مه  اذإ  ربلا  ىلإ  مهاجن  املف  نيدلا  هل  نيصلخم  هللا  اوعد  كلفلا  يف  اوبكر  اذإف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نوملعي فوسف  اوعتمتيلو  مهانيتاء  آمب  اورفكيل  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نورفكي هللا  ةمعنبو  نونمؤي  لطابلابفأ  مهلوح  نم  سانلا  فطختيو  انماء  امرح  انلعج  انأ  اوري  ملوأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << نيرفاكلل ىوثم  منهج  يف  سيلأ  هءآج  امل  قحلاب  بذك  وأ  ابذك  هللا  ىلع  ىرتفا  نمم  ملظأ  نم  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 << نينسحملا عمل  هللا  نإ  انلبس و  مهنيدهنل  انيف  اودهاج  نيذلاو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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